بیماریُای ضایع در قالیبافان ي ريضُای پیطگیری از آن
بیماریُااای واض ا از کمبااًد وااًر بیماریُااای اسااتی عريق ا ي ساایاٌ زخ ا از بیماریُااای ضااایع در قالیبافااان م ا
باضذ .
بیماریُای واض از کمبًد وًر
با يجًد ایىتٍ کار قالیباف یک کاار ظریا محساً ما ضاًد ي وساب باٍ کارَاای معماًل باٍ واًر بیطا ری
ویاااز دارد امااا اکثاار کارگاَُااای قالیباااف بااا مطاات ريضااىای مًاجااٍ َسا ىذ زیاارا ساااخ ماوُای کاااَگی دارای
اوعتااا وااًر کم ااری َساا ىذ .ادامااٍ کااار در چىاایه ضاارای ،سااب سااردرد ساارگی ٍ،خساا گ زيدر ي
ضااع بیىااای م ا ضااًدَ .مچىاایه در اثاار و ابیااذن وااًر طبیع ا (آف ااا ) ممتااه اس ا کااارگران دچااار پااًک
اس خًان ضًوذ.

▪راَُای پیطگیری
 .1سفیذکاری سق ي دیًارَای کارگاٌ برای اوعتا بیط ر وًر
 .2اس فادٌ از وًر طبیع (مساح پى،رٌ َا بایذ حذاق یک پى ،مساح کارگاٌ باضذ(
 .3اس ا فادٌ از المپُااای مُ اااب ي آيیااس باارای وااًردَ عمااًم کارگاااٌ ي یااک الم ا آيیااس  15۱یااا 1۱۱
يات برای وًردَ مًضع در پط کارگر بٍ طًری کٍ وًر یتىًاخ در مح کار ای،اد کىذ.

بیماریُای استی ي عريق
ایاه بیماریُاا ضاام تغییاار ضات اسا خًاوُای زاواً بااٍ صاًرت کا ضاذن آن يرم مفاصا پاا تىا

ضاذن لگااه

خاصرٌ در زواان اسا کاٍ باعا اضاتا در زایماان ي لاسيم عما ساساریه ي یاا ح ا ماردٌ زایا ي ساق جىایه
م ضًد .خ ضذن مترر ريی دارَاای افقا بارای قیچا کاردن خاماٍ َاا ي ویاس وطسا ه وامىاسا طاًالو ماذت
م تًاوذ ساب تغییار ضات سا ًن فقارات ضاًد ي حالا قاًزی ضات باٍ يجاًد آيردَ .مچىایه در اثار گارف ه
تارَا با اوگط ان دس

يرم مفاص ای،اد م ضًد.

▪راَُای پیطگیری
 .1گرف ه تار قال ي باف ه بًسییٍ سیختُای مخصًظ برای حفاظ از مفاص اوگط ان
 .2برای باف قالیچٍ َاای کًچاک از دارَاای مخصاًظ کاٍ مُ،اس باٍ صاىذل مىاسا ي زیار پاای اسا
اس فادٌ ضًد.

 .3برای قال َاای باسر

از دار اسا اوذارد باٍ صاًرت کاٍ ویمت ُاای آن قابا تىظای ي مُ،اس باٍ تطاک ي

پط مىاس باضذ اس فادٌ ضًد.
 .4از بااٍ کااارگیری دخ ااران کم اار از  12سااا در کارگاَُااای قالیباااف اکیااذاً خااًدداری ضااًد چااًن ایااه
افراد اس عذاد بیط ری برای اب ال بٍ بیماریُای یادضذٌ داروذ.

سیاٌ زخ
تمااا کااارگران قالیبااا بااا پطا آلااًدٌ ممتااه اسا آوُااا را دچااار بیماریُااای ساایاٌ زخا کىااذ بىااابرایه بایااذ
پطمُا را از محی خریذاری کرد کاٍ ضاذعفًو ضاذٌ باضاذ .بارای ضاذعفًو کاردن پطا آلاًدٌ باٍ عاما بیمااری
سیاٌ زخ کاف اس آن را حذيد  1۱دقیقٍ در آ بً،ضاوی .

يرزضُای الزم برای پیطگیری از بیماری در قالیبافان در زماوُای اس راح بیه کار
 .1برای يرزش ي اسا راح

چطامُا را باٍ َار چُاار طار (راسا

بااال چا

پااییه) در جُا عقرباٍ

َای ساع ي خال آن بچرخاویذ ي وگاٌ کىیذ.
 .2چطمُا را بس ٍ ي تا دٌ ضمارٌ بطماریذ.
 .3بٍ مىاظر ديردس ي بٍ يیژٌ چط اوذازَای سرسبس وگاٌ کىیذ.
 .4عضااالت سرضاااوٍ را بااٍ طاار باااال آيردٌ ي تااا دٌ ضاامارٌ بطااماریذ سااپ رَااا کىیااذ ایااه حرک ا را
چىذ مرتبٍ در طً کار تترار کىیذ.
 .5سر را بٍ جُ عقربٍ َای ساع ي سپ خال آن بچرخاویذ.
 .6بایس یذ دس ُا از آرو خ سپ باز کردٌ ي بٍ عق ببریذ.
 .7دراز کردن پاَا در زمان اس راح بیه کار.
َ .8ىگااام خًابیااذن پاَااا دراز کااردٌ ي زیاار پاَااا یااک بااالص قاارار دَیااذ .ایااه عماا از بااريز ياریاا
جیًگیری م کىذ.
 .9در فًاصا زماااو معاایه ماَیچااٍ َااای پااا را مىقااب کااردٌ ي سااپ رَااا کىیااذ ایااه عم ا را چىااذ بااار
تترار کىیذ ایه عم از سف ضذن مایع بیه باف زاوً جیًگیری م کىذ
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